
Hotărâre  

pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 

448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin 

Hotărârea Guvernului nr. 268/2007  

 

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, 

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

 

 

Art. I. Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 268/2007, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 din 4 aprilie 2007, cu modificările și 

completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 

 

1. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:   

„Art.2 – (1) Beneficiază de dispoziţiile legii persoanele care dețin un document care atestă 

încadrarea în grad de handicap, în termen de valabilitate. 

   (2) Prin document care atestă încadrarea în grad de handicap se înțelege:  

a) certificat de încadrare în grad de handicap eliberat prin hotărâre a comisiei pentru protecţia 

copilului; 

b) certificat de încadrare în grad de handicap eliberat de comisia de evaluare a persoanelor adulte 

cu handicap;  

c) decizie eliberată de comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap.” 

 

2. Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:  

„Art. 7 - (1) Persoanele cu handicap  pot beneficia de servicii în baza biletelor de trimitere pentru 

tratament de recuperare, medicină fizică și balneologie în sanatorii balneare, eliberate de către 

medicii de familie, de către medicii de specialitate din ambulatoriu şi medicii din spital, aflaţi în 

relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate. 

   (2) Copilul sau sau adultul cu handicap grav ori accentuat poate fi însoțit de orice persoană, 

inclusiv asistentul personal în cazul copilului ori adultului cu handicap grav cu drept la asistent 

personal.” 

 

3. Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 8 - Biletele gratuite de tratament balnear pentru persoanele adulte cu handicap se acordă prin 

casele teritoriale de pensii, în limita numărului total de bilete prevăzute în hotărârea Guvernului 

privind acordarea prestațiilor sub forma biletelor de tratament balnear prin sistemul organizat și 

administrat de Casa Națională de Pensii Publice, emisă pentru anul respectiv și cu respectarea 

criteriilor pe baza cărora se acordă astfel de bilete. ” 

 

4., După litera c) a articolului 9 se introduce o nouă literă, lit. d), cu următorul cuprins: 

„d) programul individual de recuperare şi reabilitare.” 

  

5. După articolul 9 se introduce un nou articol, art. 91, cu  următorul cuprins: 

„Art. 91 -  Copilul cu handicap beneficiază de servicii medicale de recuperare, medicină fizică și 

balneologie, acordate conform Contractului-cadru, pe baza biletelor de trimitere eliberate de către 

medicii de familie, medicii de specialitate din ambulatoriu şi medicii din spital, aflaţi în relaţii 

contractuale cu casele de asigurări de sănătate.” 



 

6. După Secțiunea a 3-a  se introduce o nouă secțiune, Secțiunea a 31 – a Transport, cu următorul 

cuprins: 

 

„SECȚIUNEA a 31-a  

Transport 

 

Art.131 -  (1) Primesc legitimaţie pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun de 

suprafaţă, persoanele cu handicap grav sau accentuat, asistenţii personali ai persoanelor cu handicap 

grav şi asistenţii personali profesionişti ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat. 

   (2) Legitimaţia este valabilă şi pentru următoarele persoane: 

    a) însoţitorul persoanei cu handicap grav, în prezenţa acesteia; 

    b) însoţitorul copilului cu handicap accentuat, în prezenţa acestuia; 

    c) însoţitorul adultului cu handicap auditiv şi mintal accentuat, în prezenţa acestora. 

 

Art.132  - În aplicarea art. 23 din lege, contravaloarea abonamentului sau a cartelei magnetice de 

metrou se decontează de către serviciile publice de asistență socială din raza teritorială de domiciliu 

a persoanelor îndreptățite, iar pentru municipiul București de către direcțiile generale de asistență 

socială și protecția copilului, conform unei metodologii aprobate prin hotărâre a consiliilor locale. 

 

Art. 133 -  În sensul prevederilor art. 24 alin.(2) din lege, însoțitorii persoanelor cu handicap grav, 

respectiv însoțitorii persoanelor cu handicap grav care au în același timp și calitatea de pensionari 

de invaliditate gradul I beneficiază de gratuitatea transportului interurban în situația în care 

persoana cu handicap grav cu drept la asistent personal a optat pentru primirea indemnizației lunare 

prevăzută la art. 43, sau după caz, la art. 58 alin.(3) din lege, respectiv la art. 77 din Legea nr. 

263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.” 

 

7. După alineatul (1) al articolului 15 se introduc trei noi alineate, alin. (11) – (13), cu  următorul 

cuprins: 

„   (11) Persoanele deținătoare de autoturisme care beneficiază de scutire de la plata tarifului de 

utilizare a reţelelor de drumuri naţionale sunt următoarele: 

a) persoanele încadrate în grad de handicap, 

b) asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav, 

c) însoțitorii persoanelor cu handicap. 

   (12) În sensul art. 28 din lege, calitatea de însoţitor poate fi dovedită în baza unei declaraţii pe 

propria răspundere a persoanei cu handicap, a părintelui sau a reprezentantului legal, după caz, 

potrivit căreia persoana nominalizată va însoţi persoana cu handicap ori de câte ori este nevoie, pe 

perioada de valabilitate a documentului care atestă gradul grav de handicap.  Declarația se depune 

odată cu depunerea cererii de obținere a rovinietei. 

   (13) Dreptul la rovinietă pentru asistentul personal al persoanei cu handicap grav exclude dreptul 

însoțitorului aceleiași persoane cu handicap grav, de a beneficia de rovinietă.” 

 

8. Litera a) a alineatului (4) al art. 17  se modifică și va avea următorul cuprins: 

   „ a) proiectul lucrării de adaptare a locuinţei conform nevoilor individuale de acces, însoţit de 

devizul de lucrări aferente adaptării; proiectul şi devizul trebuie să fie întocmite de o persoană 

autorizată;” 

 

9. După alineatul (6) al  articolului 17 se introduc două noi alineate, alin. (7) și (8) cu următorul 

cuprins: 



   „ (7) Pentru persoanele care au contractat un credit în condiţiile prevăzute de lege şi care ulterior 

nu au mai fost încadrate în grad de handicap, angajamentul de plată a dobânzii încetează.   

   (8) Plata dobânzii pentru creditele obținute în condițiile art. 27 din lege de la entități care 

desfășoară activitate de creditare, altele decât unitățile bancare, nu se poate suporta de la bugetul de 

stat .” 

 

10. Articolul 20 se abrogă. 

 

11. După articolul 20 se introduce un nou articol, art. 201 cu următorul cuprins: 

„Art. 201 -   Serviciile sociale, prevăzute la art. 32 alin. (1) din lege, destinate persoanelor adulte cu 

handicap se pot organiza în structura direcției generale de asistență socială și protecția copilului din 

subordinea consiliului județean, respectiv local al sectoarelor municipilului București, în structura 

sau administrarea serviciilor publice de asistență socială specializate organizate în subordinea 

consiliilor locale ale municipiilor, orașelor și comunelor precum și de către furnizori privați, potrivit 

legii.” 

 

12. Alineatul (2) al articolului 24 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„ (2) Copilul cu handicap grav cu drept la asistent personal pentru care s-a dispus o măsură de 

protecţie specială la asistent maternal sau într-un serviciu de tip rezidențial nu beneficiază de 

asistent personal sau indemnizație lunară prevăzută la art. 42 alin. (4) din lege. ” 

 

13. După alineatul (1) al articolului 26 se introduce un nou alineat, alin.(11) cu următorul cuprins: 

„ (11) Indemnizaţia prevăzută la art. 37 alin. (3) din lege se asigură proporţional cu numărul de zile 

lucrătoare înregistrate ca absenţă temporară, potrivit legislației muncii, cu excepția prevăzută la 

alin.(1).” 

 

14. Articolul 27 se modifică și se completează după cum urmează:  

„Art. 27 - (1) În aplicarea prevederilor art. 38 lit. a) din lege, autorităţile publice locale au obligaţia 

să asigure gratuit instruirea asistenţilor personali, tematica acesteia fiind stabilită prin decizie a 

preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilități. 

   (2) Instruirea prevăzută la alin.(1) se realizează cu  specialiști din  domeniul asistenței sociale.” 

 

15. Litera b) a alineatului (1), a articolului 29 se modifică și va avea următorul cuprins:  

„b) informaţii privind modul în care se asigură înlocuirea asistentului personal pe perioada absenţei 

temporare, în strânsă legătură cu lipsa sau posibilitatea de dezvoltare a centrelor de tip respiro;” 

 

16. Alineatul (2) al  articolului 29 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

   „ (2) În termen de 30 de zile, raportul prezentat consiliului local va fi transmis spre informare 

direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene şi secretariatelor comisiilor 

judeţene pentru incluziune socială, respectiv a municipiului Bucureşti, asigurate de agenţiile de plăţi 

şi inspecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.” 

 

17. După articolul 29 se introduce un nou articol, articolul 291, cu  următorul cuprins: 

„Art. 291 - (1) În sensul art. 40 din lege, serviciul public de asistenţă socială dispune efectuarea de 

controale o dată la 6 luni sau ori de câte ori este nevoie. 

   (2) Controlul se realizează de personalul de specialitate din cadrul serviciului public de asistență 

socială din raza de  domiciliu sau reședință a  persoanei cu handicap, la domiciliul sau reședința 

acesteia. 

   (3) Controlul va avea în vedere următoarele aspecte: 



a) Realizarea măsurilor cuprinse în planul individual de servicii pentru adultul cu handicap 

grav sau a planului de recuperare pentru copilul cu handicap grav; 

b) Nivelul de integrare socială; 

c) Îndeplinirea sarcinilor prevăzute în fișa de post a asistentului personal. 

   (4) În vederea respectării alin. (2), fiecare serviciu public de asistență socială are obligația de a 

apoba proceduri interne de control.” 

 

18. Articolul 30 se modifică și va avea următorul cuprins: 

  „ (1) Dreptul de opţiune exprimat în temeiul prevederilor art. 42 alin. (1) și (4) din lege operează 

numai în condiţiile în care documentul care atestă încadrarea în grad de handicap cuprinde 

menţiunea: "cu asistent personal”. 

  (2) Indemnizaţia prevăzută la art. 43 alin. (3) din lege se acordă pe întreaga perioadă de valabilitate 

a documentului care atestă încadrarea în grad de handicap, începând cu luna următoare depunerii 

cererii şi încetează cu luna următoare celei în care persoana cu handicap nu mai îndeplineşte 

condiţiile care au dus la stabilirea dreptului. 

 (3) Părinţii sau reprezentanul legal al copilului cu handicap grav, cu excepția celui care are stabilită 

în condițiile legii o măsură de protecție specială la asistent maternal sau într-un serviciu rezidențial, 

pot primi indemnizația lunară prevăzută la art. 42 alin. (4) din lege, pe perioada în care îl au în 

îngrijire, supraveghere și întreținere.” 

 

19. Articolul 31 se modifică șiva avea următorul cuprins:   

„Art. 31 -. 

  (1) În vederea obţinerii avizului prevăzut la art. 51 alin.(5) din lege, solicitantul va depune 

următoarele documente:  

  a) cererea de solicitare a avizului;  

  b) proiectul de hotărâre a consiliului judeţean, respe`ctiv local al sectorului municipiului 

Bucureşti; 

  c) nota de fundamentare privind înfiinţarea centrului, cu respectarea standardului de calitate;  

  d) organigrama direcției generale de asistență socială și protecția copilului în structura căreia se 

organizează și funcționează centrul  şi proiectul de organigramă al centrului; 

   (2) Avizul se va comunica în termen de 30 de zile de la data înregistrării dosarului complet.”  

 

20. Articolului 33 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

,,(1) În sensul prevederilor art. 54 alin. (4) din lege, decontarea cheltuielilor pentru îngrijirea 

persoanei adulte cu handicap în centre rezidențiale publice se face în baza unui cost mediu lunar al 

cheltuielilor stabilit de consiliile judeţene, respectiv de consiliile locale ale sectoarelor municipiului 

Bucureşti. La stabilirea costului mediu lunar al cheltuielilor se iau în calcul cheltuielile de personal 

şi cheltuielile cu bunuri şi servicii. 

    (2) Obligaţia de decontare a cheltuielilor prevăzute la alin. (1) revine consiliului judeţean sau 

consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti în a cărui/căror rază teritorială îşi are 

domiciliul persoana adultă cu handicap, prin direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia 

copilului.     (3) Decontarea cheltuielilor prevăzute la alin.(1) se face lunar pentru luna anterioară. 

Se decontează costul mediu lunar al cheltuielilor, din care se scade contribuţia lunară de întreţinere 

datorată de persoana adultă cu handicap, precum și sumele primite de la bugetul de stat, din sume 

defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul 

judeţelor, pentru fiecare beneficiar.” 

 

21. După articolul 36 se introduce un nou articol, art. 361, cu  următorul cuprins: 

„Art. 361 - În sensul prevederilor art 58 alin.(6) lit.a) din lege, centrele rezidenţiale publice sunt 

locaţii în care serviciile sociale sunt asigurate de către furnizori publici de servicii sociale 



reglementaţi la art. 37 alin.(2) din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, publicată în Monitorul 

Oficial, Partea I, nr. 905 din 20 decembrie 2011.”   

 

22. Litera a) a alineatului (5) al articolului 40 se modifică și va avea următorul cuprins: 

 „ a) afirmaţia "Acest card-legitimaţie îndreptăţeşte titularul la locurile de parcare special amenajate 

în ţările Uniunii Europene";”  

 

23. După articolul 41 se introduc două noi articole, art. 411  și 412  cu următorul cuprins: 

,,Art. 411 - Interpretarea limbajului mimico-gestual se asigură de interpreţi în limbajul mimico-

gestual și lucrători interpreți în limbajul mimico-gestual, conform descrierii Clasificării Ocupațiilor 

din România. ” 

 

Art. 412 -  Autorităţile şi instituţiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care au cel 

puţin 50 de angajaţi vor proceda cu prioritate la angajarea persoanelor cu handicap și doar în cazul 

în care aceasta nu se realizează, pot opta pentru una dintre obligațiile prevăzute la  art.78 alin.(3) din 

lege. ” 

  

24. Alineatul (3) al articolului 43, se modifică și va avea următorul cuprins:  

„(3) În baza acordului de parteneriat şi a contractului comercial se achiziţionează produse sau 

servicii realizate prin propria activitate a persoanei cu handicap angajate, cu excepția celor cărora li 

se aplică art.78 alin. (41) din lege.” 

 

25. După articolul 43 se introduce un nou articol, art.  431  cu următorul cuprins: 

„Art. 431 -  În înțelesul art. 78 alin. (41) din lege, termenii folosiți au următoarele semnificații: 

a)  organizațiile persoanelor cu handicap sunt organizațiile neguvernamentale pentru care structurile 

de conducere și de administrare precum și membrii acestora sunt în majoritate reprezentate de 

persoane cu handicap, părinţii sau reprezentanții legali ai acestora.  

b) programele de integrare socioprofesională presupun servicii sociale, de ocupare precum și alte 

servicii pentru persoane cu handicap acordate membrilor sau beneficiarilor acestora, în condițiile 

legii.” 

 

26. Articolul 44 se modifică și va avea următorul cuprins:  

„Art. 44 -  (1)  Sunt considerate unităţi protejate, în sensul legii: 

    a) operatorii economici cu personalitate juridică, indiferent de forma de proprietate şi organizare, 

care au cel puţin 30% din numărul total de angajaţi persoane cu handicap încadrate cu contract 

individual de muncă; 

    b) secţii, ateliere sau alte structuri din cadrul operatorilor economici, instituţiilor publice sau din 

cadrul organizaţiilor neguvernamentale, care au gestiune proprie şi cel puţin 30% din numărul total 

de angajaţi persoane cu handicap încadrate şi salarizate; 

   c) persoana fizică autorizată potrivit legii să desfăşoare activităţi economice independente, al cărei 

titular deține certificat de încadrare în grad de handicap, precum și asociaţia familială care are în 

componenţă o persoană cu handicap. Sunt incluse aici şi persoanele fizice deținătoare de certificat 

de încadrare în grad de handicap autorizate în baza unor legi speciale, care îşi desfăşoară activitatea 

atât individual, cât şi în una dintre formele de organizare ale profesiei, în cazul profesiilor 

reglementate legal.  

   d) întreprinderea individuală înființată de către o persoană cu handicap, care are cel puţin 30% din 

numărul total de angajaţi persoane cu handicap încadrate cu contract individual de muncă.  

   (2) Condițiile prevăzute la alin. (1) lit. a), b) și d) se consideră îndeplinite în situația în care 

permanent cel puțin 30% din personalul angajat cu contract individual de muncă este reprezentat de 

persoane cu handicap și timpul de lucru cumulat al acestor angajați, stabilit prin contractul 



individual de muncă, reprezintă cel puțin 30% din totalul timpului de lucru cumulat al tuturor 

angajaților, stabilit prin contractele individuale de muncă. ” 

 

27. După articolul 44 se introduce un nou articol, art. 441, cu  următorul cuprins: 

„Art. 441 - (1) Autorizaţia de funcţionare ca unitate protejată are valabilitate 3 ani, cu obligatia 

respectării condiţiilor de autorizare; 

   (2) Modelul Autorizaţiei de funcţionare ca unitate protejată se aprobă prin ordin al ministrului 

muncii, familiei protecţiei sociale și persoanelor vârstnice.” 

 

28. Articolul 45 se modifică și va avea următorul cuprins:  

„Art. 45 - (1) Unitatea protejată are obligaţia ca până la data de 31 ianuarie a anului în curs pentru 

anul anterior să prezinte Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilități  raportul de 

activitate care trebuie să cuprindă cel puţin următoarele: 

    a) numărul persoanelor cu handicap angajate raportat la numărul total de angajaţi, pentru fiecare 

lună calendaristică; 

    b) domeniile în care lucrează persoanele cu handicap angajate; 

    c) modalitatea de respectare a dispoziţiilor legale referitoare la funcţionarea unităţilor protejate; 

    d)  numărul de contracte încheiate în sensul prevederilor art. 78 alin. (3) lit. b) din lege și sumele 

încasate pe anul anterior  corespunzătoare contractelor încheiate; 

    e) pentru luna decembrie, se vor transmite în copie, contractele individuale de muncă ale 

persoanelor cu handicap încadrate şi salarizate, documentele care atestă încadrarea în grad de 

handicap/invaliditate gradul III, în termen de valabilitate, fişele de post ale acestora, certificatul 

constatator din care să rezulte activitățile în care sunt implicate persoanele cu handicap/invaliditate 

gradul III, raportul per salariat pentru persoanele cu handicap/invaliditate gradul III din Registrul 

General de Evidență a Salariaților aflat pe portalul Inspecției Muncii.  

programul xc. 

   (2) În cazul în care raportul de activitate nu respectă prevederile alin. (1) precum și în caz de 

neprezentare a acestuia sau la propunerea organelor competente,  preşedintele Autorităţii Naţionale 

pentru Persoanele cu Dizabilități va dispune suspendarea autorizaţiei. 

   (3) Unitatea protejată căreia i s-a suspendat autorizaţia ca urmare a neprezentării raportului de 

activitate, va putea solicita, în termen de 30 de zile de la data comunicării, anularea măsurii luate, 

prezentând în acest sens raportul de activitate. 

   (4) În celelalte cazuri precizate la alin. (2) revocarea suspendării autorizației se realizează la 

propunerea organelor competente.   

   (5) Retragerea autorizației de functionare ca unitate protejată se realizează prin decizie a 

președintelui Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități: 

a) la cererea entității autorizate;  

b) în situația în care unitatea protejată nu prezintă, în termen de 30 de zile de la data  suspendării, 

raportul de activitate ; 

c) la propunerea organelor competente, inclusiv în situația constatării nerespectării condițiilor de 

autorizare. 

   (6) Unitatea protejată căreia i s-a retras autorizaţia în condiţiile alin.(5) lit. b) și c) nu va putea 

solicita o nouă autorizație în termen de 12 luni de la data retragerii.” 

 

29. După articolul 53 se introduce  un nou articol, art. 531 cu următorul cuprins: 

„Art. 531 - Programele de interes național care pot fi finanțate sau cofinanțate de Autoritatea 

Națională pentru Persoanele cu Dizabilități în condițiile legii, se aprobă prin hotărâre a 

Guvernului.” 

 

30. Alineatul (1) al articolului 54  se modifică și va avea următorul cuprins: 



„Art. 54 - (1) Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități poate acorda organizaţiilor 

prevăzute la art. 98 din lege, sume de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, 

Protecţiei Sociale și Persoanelor Vârstnice, denumite în continuare sume, în condițiile în care 

personalul angajat și organele de conducere, atât  adunarea generală cât și comitetul director, sunt 

reprezentate, în majoritate, de persoane cu handicap sau reprezentanți legali ai acestora.” 

 

31. Litera a) a alineatului (3) al articolului 54 se modifică și va avea următorul  cuprins: 

  „ a) cheltuieli de personal, în limita a două posturi la nivel de filială şi 5 posturi la nivel central, în 

condițiile în care cel puțin jumătate din personalului angajat este reprezentat de persoane cu 

handicap.” 

 

32. După alineatul (3) al articolului 54, se introduc trei noi alineate, alin. (4), (5) și (6), cu următorul 

cuprins: 

   „ (4) Cheltuielile de administrare se vor acorda numai în cazul în care, în cursul anului  se 

derulează  cel puțin o activitate din categoria celor  specifice de interes general. 

   (5) Metodologia de acordare a sumelor se stabilește prin ordin al ministrului muncii, familiei, 

potecției sociale și persoanelor vârstnice. 

   (6) Sumele  se plătesc lunar pentru luna precedentă, dar nu mai târziu de data de 27 a lunii, pe 

baza documentelor justificative de cheltuieli.” 

 

33. Alineatul (1)  al  articolului 541 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„ (1) În sensul prezentelor norme metodologice, activitatea specifică de interes general reprezintă 

activitatea de importanţă socială sau utilă unei colectivităţi/unui grup, desfăşurată în conformitate 

cu obiectivele cuprinse în documentele strategice naționale din domeniul protecției și promovării 

drepturilor persoanelor cu dizabilități precum și cu misiunea, scopul şi obiectivele stabilite prin 

statutul organizaţiei sau în interesul membrilor pe care aceasta îi reprezintă.” 

 

34. După litera a) a alineatului (2) al articolului 541 se introduce o nouă litera, litera a1) cu următorul 

cuprins: 

    „a1) este în concordanță cu obiectivele cuprinse în documentele strategice naționale din domeniul 

protecției și promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități;” 

 

35. Litera f) a alineatului (2)  al  articolului 541 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„f) implică beneficiarii direcţi şi membrii comunităţii în organizare şi derulare, facilitând coeziunea 

şi solidaritatea socială, cel puțin jumătate din personalul angajat fiind reprezentat de persoane cu 

handicap; ”  

 

36. Alineatul (1) al articolului 543 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 543 - (1) Activităţile specifice de interes general prevăzute la art. 54 alin. (2) lit. b) sunt 

aprobate prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale si persoanelor vârstnice, pentru 

fiecare organizaţie, la propunerea Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități, în termen 

de maximum 30 de zile lucrătoare de la depunerea documentaţiei de către organizații, în baza 

evaluării efectuată de Autoritate.” 

 

37. Alineatul (2) al articolului 543 se modifică și va avea următorul cuprins: 

   „ (2) În vederea obţinerii sumelor, organizaţiile depun la registratura Autorității Naționale pentru 

Persoanele cu Dizabilități, în fiecare an, după aprobarea bugetelor acestora, documentația care va 

cuprinde:” 

 



38. După litera b) a alineatului (3) al articolului 543 se introduce o nouă literă, litera b)1, cu 

următorul cuprins: 

„b1) concordanța cu obiectivele cuprinse în documentele strategice naționale din domeniul 

protecției și promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități;” 

 

Art. II 

Persoanele care, la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, beneficiază de cardul - legitimație de 

parcare, sunt îndreptățite să solicite eliberarea unui nou card-legitimație care va conține modificările 

reglementate.   

 

Art. III  

(1)  Unitățile protejate autorizate în condițiile art. 78 alin. (41) din Legea nr. 448/2006 privind 

protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare au la dispoziție un termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a 

prezentelor norme, pentru a completa documentația depusă în vederea autorizării, în caz contrar se 

va proceda la retragerea autorizației. 

(2) Prevederile 33 - 39 se vor aplica începând cu 1 ianuarie 2017. 

 

Art. IV 

Hotărârea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 din 4 aprilie 2007, cu 

modificările și completările ulterioare se va republica, dându-se articolelor o nouă renumerotare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


